
 

Vacature Financial Controller met vernieuwingsdrang 
 

Bedrijfsomschrijving 
Marelko Benelux B.V. is een familiebedrijf, opgericht in 1991. Onze diensten bestaan uit het leveren van 
signalering- en verlichtingsproducten, ondersteuning en advisering op het gebied van voertuig gebonden 
veiligheid en opbouw van hulpverleningsvoertuigen, zowel in onze eigen werkplaats als op locatie. 
Marelko zorgt ervoor dat hulpverleners altijd veilig op en naast de weg kunnen werken. 
 
Werken bij Marelko betekent actief zijn in een informele bedrijfscultuur tezamen met bevlogen en 
betrokken collega’s. Er is ruimte voor initiatieven en persoonlijke ontwikkeling, ideeën en oplossingen 
ontstaan dan veelal op de werkvloer.  
 
Omdat wij momenteel een groei doormaken, ook internationaal, en onze ambities nog veel verder reiken, 
hebben wij behoefte aan een Controller die de zaak zodanig onder controle heeft dat de directeur met 
een gerust hart met klanten en producten bezig kan zijn. Jij bent voor hem immers het ultieme “slot op de 
deur”.  
 
Wat is er zoal te doen? 

• Je bent eindverantwoordelijk voor alle administratieve processen. 

• Meedenken en vooruitdenken! Met de directeur en in het MT, waar je lid van bent, samen gaan 
voor het beste resultaat door continue verbetering.  

• Wat is een controller zonder informatie? Jouw verantwoordelijkheid.  

• Budgetten, jaarrekeningen en aangiftes. De accountant doet een deel van het werk, maar 
uiteraard ligt de voorbereiding op jouw bord. 

• Onderhouden van contacten met financiële instellingen zoals banken en verzekeringen; 

• Opstellen van administratieve procedures en totaal van maatregelen ten behoeve van de 
inrichting en waarborg van AO/IC en administratieve controle; 

• Verantwoordelijkheid voor het ERP systeem ligt bij voorkeur ook bij jou. 

• Met je poten in de modder is voor jou normaal. 

• Je hoeft het niet alleen te doen. Je stuurt de administratief medewerker aan. Die moeten we nog 
aannemen, dus daar word je bij betrokken.  
 

 
Onze ideale kandidaat ziet er als volgt uit: 

• Persoonlijkheid: Integer, betrouwbaar, fijne collega, lef, durft te zeggen waar het op staat, gaat 
een pittige discussie niet uit de weg, teamplayer, sterke analytische vaardigheden, niet bang voor 
nieuwe dingen.  

• Ervaring: Ruime relevante werkervaring als financial controller en bent toe aan een volgende 
stap. Financiële processen en het beheer daarvan is voor jou vertrouwd terrein. 
Geautomatiseerde financiële systemen zie je als leuk en noodzakelijk. En je wilt er graag mee 
voorop lopen. 

• Opleiding: Je hebt een opleiding op HBO niveau aangevuld met actuele kennis op het gebied van 
de wet- en regelgeving. Je bent accuraat, analytisch, communicatief zowel mondeling als 
schriftelijk in de Nederlandse als de Engelse taal. 

 
 

Wat bieden wij jou? 

• Een goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden; 

• Een uitdagende baan voor ongeveer 24 uur per week; 

• Een zelfstandige functie. 
 

Interesse?  
Ben jij de Financial Controller die wij zoeken, stuur dan je gemotiveerde sollicitatiebrief en CV naar 
solliciteren@marelko.nl. Voor meer informatie over onze organisatie www.marelko.nl. 


